
 
                                                      

 
DISPOZIŢIA nr. 2280 din 16.09.2022 

privind convocarea Consiliului Local al Sectorului 6, în şedinţă ordinară, în data de vineri, 

23.09.2022, ora 1300 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și 
alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) şi lit. e) și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Primarul Sectorului 6  

DISPUNE: 
  
 Art. 1. Se convoacă Consiliul Local Sector 6 în şedinţă ordinară în data de vineri, 
23.09.2022, ora: 1300. Ședinţa se va desfășura în sala de consiliu din cadrul Primăriei 
Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149.  
 Art. 2. Proiectul Ordinii de zi a ședinţei, cu indicarea comisiilor de specialitate, 
este cuprins în Anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
 Art. 3. (1) Materialele înscrise în proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziţia 
consilierilor locali prin poșta electronică și sunt publicate pe site-ul Primăriei 
Sectorului 6,  la adresa www.primarie6.ro, în secţiunea «Proiecte de hotărâre». 
 (2) Membrii Consiliului Local al Sectorului 6 sunt invitaţi să formuleze și să 
depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri propuse pe ordinea de zi. 
 Art. 4. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa 
competentă, în termenul prevăzut de lege. 
 

 
PRIMAR, 

 
Ciprian Ciucu 

 
               
 

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                 pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

                                                                  din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                   SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 6, 

 
                                                                     Demirel Spiridon 

 
 

 

 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO.PRIMARIE6.RO 



 

Anexă la Dispoziţia Primarului  Sectorului 6 nr. 2280 din 16.09.2022 
 

 
Nr. 
crt. 

Comisii de 
specialitate 

ale  
C.L. Sector 6 

 
PROIECT ORDINE DE ZI 

 
1. 

 

Aprobarea procesului verbal al ședinţei extraordinare din data de 12.08.2022, al ședinţei 
ordinare din data de 17.08.2022, al ședinţei extraordinare din data de 31.08.2022, 
ședinţei extraordinare din data de 12.09.2022 şi al ședinţei extraordinare din data de 
15.09.2022. 

 
2.  nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea demarării procedurilor privind realizarea 
obiectivului de investiţii ”Construcţia unei parcări supraterane, pe structură metalică, de 
tip ”SMART PARKING” pe terenul din strada Valea Roșie nr. 1-3”. 

3. 
nr. 1, nr. 4 și 

nr. 5 

Proiect de hotărâre pentru implementarea proiectului pilot privind finanţarea 
participării unor categorii de preșcolari la programe de educaţie non-formală organizate 
în unităţile de învăţământ preșcolar de stat din Sectorul 6 al municipiului București. 

4. nr. 1, nr. 4 și 
nr. 5 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor, precum 
și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, conform Legii     
nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate. 

5. 
nr. 5 și nr. 6 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul în zona de 
promenadă LACUL MORII. 

 
6. 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 293/2017 privind 
aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile 
de cartier și terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, 
cu modificările și completările ulterioare”. 

7. 
nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor aplicabile la stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă, depuse de categoriile de solicitanţi 
prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996. 

 
8. nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Probleme de 
Tineret al Sectorului 6 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare. 

 
9.  nr. 5 și nr. 6 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de închiriere și 
utilizare a parcărilor inteligente destinate bicicletelor din Sectorul 6 al municipiului 
București. 

10. 
nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenţi pentru reabilitarea termică a unui număr de 48 
blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 
11. nr. 1, nr. 4 și 

nr. 5 

Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al 
Municipiului București de a încheia Acorduri de parteneriat între Sectorul 6 al 
Municipiului București și Clubul Copiilor Sector 6, respectiv între Sectorul 6 al 
Municipiului București și Clubul Sportiv Școlar nr. 5. 

12. nr. 1 și nr. 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi pentru 
obiectivul de investiţii “AMENAJARE PROMENADĂ STADION STEAUA”. 

 
13. 

 
nr. 5 

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 
de a acorda Consiliului Local al Sectorului  6 împuternicirea expresă în vederea înfiinţării 
unei societăţi cu răspundere limitată, cu capital integral public, în scopul realizării de 
microproiectare urbană și peisagistică. 

14. nr. 4 și nr. 5 Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/2022 privind 
finanţarea participării elevilor din învăţământul primar și gimnazial înscriși în unităţile 
de învăţământ de stat din Sectorul 6 al Municipiului București la programul „Școală după 
Școală” în anul școlar 2022 – 2023. 



 
 

15. 

 
 
 

nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 
pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 
asocierii/cooperării dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Sector 6, Fundaţia Estuar și Centrul de sănătate Multifuncţional “Sfântul Nectarie” pentru 
implementarea proiectului ”SAFE – Sănătate, Accesibiltate, Facilitate, Educaţie”, finanţat 
prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021, 
Programul - Provocări în sănătatea publică la nivel european. 

 
16. 

 
nr. 1, nr. 4 și 

nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și asigurarea sustenabilităţii pe o 
perioadă de 5 ani a proiectului “SAFE – Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educaţie”, 
finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014 
-2021, Programul - Provocări în sănătatea publică la nivel european. 

 
 

17. 

 
 

nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului București 
ca partener în cadrul proiectului „Cunoștinţe Integrate pentru Cartierele aflate în Tranziţie 
Energetică Conduse de Comunităţi Incluzive (Acronim: KINETIC)” și a cheltuielilor legate de 
proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul apelului de proiecte Cartiere și comunităţi 
cu energie durabilă pentru neutralitate climatică al URBAN Europe (Joint Call for 
Proposals/MICall 21: Postive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality) – 
JPI Urban Europe. 

 
18. 

 
 

nr. 1, nr. 5 și 
nr. 6 

Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6     
nr. 197/2017 privind efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport și depozitare a 
vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea 
lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenţia organelor abilitate în situaţiile de 
urgenţă pe raza administrativă a Sectorului 6. 

 
19. 

 
nr. 1, nr. 5 și 

nr. 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor     
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire parcare subterană și 
amenajare loc de joacă, regim de înălţime subsol”, situat în Str. Drumul Taberei nr. 78A 
(Materna). 

 
20. 

 
nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 4 din 
data de 27.01.2022 privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București 
pentru anul școlar 2022 – 2023. 

 
21. 

 
nr. 5 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 161/2022 
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Sectorul 6 al municipiului București și 
Biblioteca Metropolitană București. 

22.  
nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al 
subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2022. 

23. nr. 1, nr. 5 și 
nr. 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor     
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire parcare cu regim de 
înălţime S+P+Terasă circulabilă” situat în Str. Odgonului nr. 1A . 

 
24. 

 
nr. 5 și nr. 6 

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 
de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere 
pentru imobilul proprietate privată, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică 
„Construire parcare cu regim de înălţime S+P+Terasă circulabilă” situat în Str. Odgonului 
nr. 1A”. 

25. 
 

 
nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind extinderea modalităţilor de plată a impozitelor, taxelor locale 
și amenzilor contravenţionale, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București. 

 
26. 

 
nr. 5 și nr. 6 

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 
pentru schimbarea destinaţiei imobilului - teren situat în Calea Giulești nr. 56, sector 6, 
București. 

27.  
nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 
București pentru realizarea obiectivului de investiţii „Construire Școală Gimnazială     
nr. 168, cuprins în proiectul Școli mai sigure, incluzive și sustenabile - pentru elevii de la 
clasele P-IV și A Doua Șansă, învăţământ primar și secundar inferior” în str. Alizeului     
nr. 9, sector 6, București. 



28.  
nr. 4 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 
pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Construire corp Școală Gimnazială nr. 168”, 
cuprins în proiectul Școli mai sigure, incluzive și sustenabile - pentru elevii de la clasele V-VIII și 
cu frecvenţă redusă” în Calea Giulești nr. 7, sector 6, București. 

29.  
nr. 1 și nr. 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi pentru obiectivul de 
investiţii „REABILITARE/MODERNIZARE TROTUAR STADIONUL GIULEȘTI - „VALENTIN STĂNESCU” 
aprobaţi  prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 184/30.09.2021. 

30. nr. 4 și nr. 5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea schimbării sediului Administraţiei Școlilor     
Sector 6. 

31.  
nr. 5 

Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru 
împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea 
Sectorului 6 al Municipiului București cu Societatea de Transport București STB S.A. în 
vederea finanţării, realizării în comun a lucrărilor de interes public local de modernizare a 
staţiilor și refugiilor STB aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului 
București. 
 

32.  
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Brădișului     
nr. 2D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în 
suprafaţă măsurată de 264 mp, proprietate privată persoane fizice. 

 
33. 

 
 

 
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Ghencea 
nr. 79”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective și funcţiuni 
complementare pe un teren în suprafaţă de 12.203 mp, proprietate privată persoană juridică. 

34.  
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Eftimie Z. 
Croitoru, caporal nr. 14”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare imobil cu funcţiunea de 
locuinţă unifamilială, pe un teren în suprafaţă măsurată de 396 mp, proprietate privată 
persoane fizice. 
 

35.  
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belșugului     
nr. 34A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în 
suprafaţă de 1.292 mp, proprietate privată persoană juridică. 

36.  
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei 
nr. 95”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, pe un 
teren în suprafaţă măsurată de 548 mp, proprietate privată persoană juridică.  

36. nr. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea 
nr. 159”, Sector 6, pentru construire două imobile cu funcţiunea de locuinţe colective, pe un 
teren în suprafaţă de 4.535 mp, proprietate privată persoană fizică autorizată. 

37.  
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Lacul Morii     
nr. 121B”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special 
pentru profesiuni liberale, comerţ și servicii, pe un teren în suprafaţă de 2.853 mp, 
proprietate privată persoane fizice. 
 

38.  
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belșugului     
nr. 101C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, pe un teren 
în suprafaţă de 1.000,03 mp, proprietate privată persoană fizică. 

39.  
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timișoara 
nr. 8A”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ și 
servicii, pe un teren în suprafaţă de 37.350 mp, proprietate privată persoană juridică. 

40. nr. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea 
Cascadelor nr. 5H”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, 
comerţ și servicii pe un teren în suprafaţă de 1.317 mp, proprietate privată persoană juridică. 

41.  
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea 
Cascadelor nr. 11F”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective și 
comerţ, pe un teren în suprafaţă de 1.599 mp, proprietate privată persoană juridică. 



42.  
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei 
nr. 153-155”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un 
teren în suprafaţă de 3.868 mp, proprietate privată persoană juridică. 

 
43. 

 
 

nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul 
Mănăstirea Govora nr. 8-12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă – 
comerţ, servicii și locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.000,02 mp, 
proprietate privată persoană fizică.  

44.  
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Podu 
Ilfovăţului nr. 33”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, 
pe un teren în suprafaţă de 434 mp, proprietate privată persoană fizică. 

45.  
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul 
Ciorogârla nr. 183-185”, Sector 6, pentru construirea unui ansamblu cu funcţiunea de 
locuinţe colective, comerţ și servicii, pe un teren în suprafaţă de 9.167 mp, proprietate 
privată persoană juridică. 

46.  
nr. 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea 
Călmăţuiului nr. 2-20”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe 
colective, comerţ și servicii  pe un teren în suprafaţă de 32.499 mp, proprietate privată 
persoană juridică. 

47.  Întrebări și interpelări. 

NOTĂ: 
 Proiectele de hotărâre de la punctele nr. 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14-46 se adoptă cu majoritate absolută, iar proiectele 
de hotărâre de la punctele nr. 5, 6, 7, 9, 13 și  30 se adoptă cu majoritate simplă.  
 Proiectele cuprinse pe ordinea de zi  la punctele 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 31-46 sunt 
iniţiate de către Primarul Sectorului 6 al Municipiului București. 

Proiectele cuprinse pe ordinea de zi la punctele 8, 14, 20, 25, 27, 28 şi 29 sunt iniţiate de către dl Gâdiuţă Alexandru 
Valeriu.  

Proiectele cuprinse pe ordinea de zi  la punctele  4, 11 şi 21 sunt iniţiate de către de d-na Ștefan Mihaela Ana-Maria.  
Proiectul de hotărâre de la nr. 2 este iniţiat de către dl Bojdan Alexandru şi dl Volintiru Cătălin.  
Proiectul de hotărâre de la nr. 3 este iniţiat de către d-na Popescu Gabriela.  
Proiectul de hotărâre de la nr. 8 este iniţiat de către dl Zainea Gicu şi dl Ungureanu Marius Ionel.  
1. «Comisia buget, finanţe, investiţii și fonduri europene» 
2. « Comisia urbanism, lucrări publice şi protecţia mediului» 
3. «Comisia pentru mediu de afaceri, comerţ, administrarea pieţelor și protecţia consumatorului» 
4. « Comisia de educaţie, sport, sănătate, cultură, culte, tineret şi probleme sociale» 
5.  « Comisia juridică, disciplină urbană, de ordine publică şi situaţii de urgenţă» 
6.  «Comisia administrarea domeniului public şi privat şi gospodărie comunală» 
7.  «Comisia de relaţii internaţionale și cu mediul asociativ» 

 
PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 

 

 

SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 6,  
 

                                                                                 Demirel Spiridon 
 

 

 

 

 

 

 

   


